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 اهلل جوادی آملی و سیّد قطببررسی تطبیقی اشتغال زنان بر مبنای آیات قرآن با تأکید بر آرای آیه 

 (42/4/0938تاریخ پذیرش:  -8/01/0931)تاریخ دریافت: 

 0سیده فاطمه حسینی میر صفی

 4زهرا دیّانی دردشتی

  چکیده

فعالیّت اقتصادی و اشتغال زنان در مناصب گوناگون اسالمی،  در جامعهیکی از مسائل جدید 

مورد اختالف عالمان دینی و مفسّران است.  تواند مفید و اثر بخش باشد،میکه در حالیاست و 

فسیر تبه ویژه سیّد قطب در  ضمن گزارش آرای مفسّران، تطبیقی، -این پژوهش با روش تحلیلی

ته است. ها، پرداخ، به مقایسه نظرات آن«تفسیر تسنیم»ر اهلل جوادی آملی دو آیه« نفی ظالل القرآ»

هر دو دیدگاه، اعطاء حقوق مالی و استقالل زن بر مدیریت اموال  نتایج بحث نشانگر آن است که؛

( و 33االحزاب/آیات ) دانند، ولی سیّد قطب با توجّه بههای قرآن میخویش را از آموزه

های خود قرار بگیرند و نباید نقش اصلی خود را د در خانه( معتقد است که: زنان بای33)النّساء/

در محیط خانه و بیرون از آن که موجب تضییع  اقتصادی در خانه، کم رنگ کنند و هرگونه فعالیّت

با اشتغال آنان به علّت داشتن حقّ نفقه و مسوولیّت همسری  باشد ونمی حقوق شوهر شود، جایز

همچون ناتوانی یا بیکاری همسر و لزوم امرار معاش، موافق  و مادری، به جز در موارد ضروری

اهلل جوادی آملی، اشتغال زنان را در صورت نیست؛ در حالی که اغلب مفسّران شیعی به ویژه آیه

بالمانع دانسته ولی در ، عدم تداخل با مسوولیّت همسری و مادری و با رعایت ضوابط شرعی

انوان، برای پیشگیری از مراجعه زنان به نامحرم، ضروری انجام امور پزشکی، آموزش و خدمات ب

  داند.می
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  mirsafi@yahoo.com(استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، )نویسنده مسوول 1
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 بیان مسأله

فعالیت اقتصادى، کار و تالش، همواره قرین زندگى زنان بوده است. زنان در طول تاریخ، عالوه 

دارى اشتغال داشته و هایى مثل کشاورزى و دامبر انجام کارهاى خانه، همگام با مردان به فعالیّت

. امّا انداین طریق، بخشى از هزینۀ خانواده را بر دوش کشیده و به اقتصاد خانواده کمك کردهاز 

ارِ دادند، کهاى یاد شده نظیر سایر کارهایى که زنان در خانه انجام مىهاى گذشته، فعالیّتدر زمان

وامع به شده است. با حرکت جرفته و در مقابل آن مزدى به زن پرداخت نمىخانه به شمار مى

 گزینىهاى خانگى و کوچك به کارخانه و جاىسوى دستاوردهاى تمدّن جدید و تبدیل کارگاه

هاى اقتصادىِ بیرون از خانه، طى چند دهه ماشین به جاى نیروى انسانى، اشتغال زنان به فعالیّت

کى خانه، ی اى که در حال حاضر اشتغال زنان در بیروناى یافته است؛ به گونهاخیر، اهمیّت ویژه

آیا از نظر »سؤال اصلى این است که؛  از مسائل مهم و چالش برانگیز در جامعۀ امروز ماست.

 «توانند همانند مردان در عرصۀ اجتماعى، به فعالیّت اقتصادى و اشتغال بپردازند؟اسالم زنان مى

ه با نظر ب« است؟تالش و کار، تولید و تجارت، بازرگانى و ارائه خدمات عمومى، ویژۀ مردان »یا 

ی کارِ زنان در مراکز عمومى ایجاد شده، آراء اهمیّت موضوع و شبهات و اشکاالتى که در زمینه

وهش حاضر با رویکردی نو و با پژهاى مختلفى را پدید آورده است، بدین صورت، و دیدگاه

اهلل و آیه« ل القرآنتفسیر فی ظال»سیّد قطب در گیری از تفاسیر معاصر فریقین، نگاه تطبیقی با بهره

ی مورد نظر را بررسی کرده و ذیل آیات مورد بحث، به مسأله، «تفسیر تسنیم»جوادی آملی در 

 پردازد.بیان اشتراکات و افتراقات دیدگاه آنان در زمینۀ اشتعال زنان می

ماعی تی، اجتی تربیانتخاب این دو مفسّر برای بررسی، به این جهت است که تفاسیر ایشان صبغه

ی های برون دینی تفسیرهای اصالحی است که به مسائل زمان و پرسشو هدایتی دارد و در زمره

های قرآنی با فطرت و طبیعت انسانی مندی معارف و آموزهدربارۀ اسالم و قرآن و از جمله به نظام

رهنگ غرب ف و به برنامه زندگی مسلمانان توجّه داشته و شبهاتی که در قرن بیستم در اثر برخورد

یر است. مفسّر تفس با جوامع اسالمی در میان روشنفکران مسلمان بوجود آمده است را پاسخ داده

وش اش با رتسنیم، یکی از شاگردان عالمه طباطبایی در عصر حاضر است که روش تفسیری
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زرگترین بتفسیری عالمه در المیزان که خود یکی از مهمترین تفاسیر قرون اخیر در بین مسلمانان و 

ترین تفسیر شیعی از نظر قوّت علمی و مطلوبیّت روش تفسیری بعد از تبیان شیخ طوسی و جامع

همچنین هر دو مفسّر آزاد اندیش و دارای بینش  باشد.و مجمع البیان طبرسی است، یکسان می

مسلمانان  بینسیاسی هستند و تعهّد دفاع از اسالم در برابر تهاجم بیگانگان را دارند و از اختالف 

 نمایند.کاسته و به وحدت آنان کمك می

 

 پیشینه پژوهشی

امین  -1 ها و مقاالت زیر اشاره کرد:توان به کتابی حاضر میی مقالهدر مورد پیشینه

که به کار زنان از ابتدای تاریخ، « های زنانهحضور اجتماعی و نقش»ش( کتاب 1333کشوری)

داری و در فصلی های کارکردن زنان در بیرون خانه و خانهمدفمینیسم و نقش زنان در غرب، پیا

به معرفی بانوان نمونه در قرآن پرداخته است. در این کتاب بصورت توصیفی به اشتغال زنان 

 اجتماعی هایعرصه در زن حضور»ش( در کتاب 1333)نیا احمد طاهری -2پرداخته شده است؛ 

به آیاتی و روایاتی که به نوعی به اشتغال زنان اشاره شده، « روایات و آیات نگاه از اقتصادی

فعالیّت اجتماعی زنان در »ش( در مقاله 1333محمّد هادی مفتّح و سحر یوسفی ) -3پردازد؛ می

با توجّه به مفاد این آیات، حضور زن در (« 33و نساء/ 33آرای فریقین با استناد به آیات )احزاب/

ش( به 1333پریوش زارع ) -3کند؛ده و نظرات علمای فریقین را بیان میجامعه را بررسی کر

های علمیّه خواهران پرداخته است اشتغال زنان از دیدگاه اسالم در شورای سیاست گذاری حوزه

سخنان مقام معظم رهبری « ایبیانات حضرت امام خامنه»ش( در کتاب 1332کربالیی نظر) -5و

این کتب و مقاالت، مقالۀ فعالیّت اجتماعی میان از وری نموده است. های زمانی را جمع آدر برهه

تر است با به مقاله حاضر نزدیك 33و نساء/ 33احزاب/آرای فریقین با استناد به آیات  زنان در

گونه تحلیلی ی مفسّران امامیِّه و اهل سنّت را بدون هیچی مزبور آراء همهاین تفاوت که مقاله

که مقاله حاضر، نظر دو مفسّر معاصر فریقین که تفاسیرشان گرایش بیان کرده است و حال آن

باشند را بررسی های اسالم میزهاجتماعی دارد و در قرن حاضر پاسخگوی شبهات وارده به آمو
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و تحلیل کرده و با نگاه تطبیقی به حضور اقتصادی و اشتغال زنان و تبیین اشتراکات و افتراقات 

دو پرداخته است. همچنین این مقاله با توجّه به فواید روش تطبیقی، سعی دارد یك دیدگاه آن 

 هایتفاوت از دیگر یکیدلّه متقن برگزیند. نظر را بر نظر دیگر ترجیح داده و دیدگاه صحیح را با ا

 به رسیدن و مفسّر دو نظرات ظاهری تفاوت و تشابه از عبور تطبیقی، مقاالت سایر با مقاله این

 .است آنها ایریشه واقعه و خالف مواضع

 

 .شناخت مفاهیم بنیادین8

فهم  هایی دارد، برایتفاوتاهلل جوادی آملی در مواردی از آنجا که نتایج تفسیری سیّد قطب و آیه

یان شود تا طور اجمال ببیشتر، ضروری است که پیشینه و مبانی معرفتی و کالمی این دو مفسّر به

 علّت برخی از اختالفات آن دو مشخص گردد.

  

 معرّفی تفسیر تسنیم و آشنایی با مفسّر آن  8.8

مفسّران ژرف اندیش قرآن کریم است. از دانشمندان برجسته معاصر و از اهلل جوادی آملی آیه

صالبت و اتقان رفتاری او نیز اُسوه سالکان کوی علم و عمل است.  ،ژرفایی اندیشه، مکارم اخالق

ها و رهنمودهای انسان ساز و فرهنگ گسترش آشکار اُنس طوالنی او با قرآن کریم در تعلیم

منهج » و چون« قرآن، سنّت و عقل»د از: اناز دیدگاه مفسّر تسنیم، منابع تفسیر قرآن عبارت .است

توان منهج دارد، به اجمال می« منابع تفسیر قرآن»هر مفسّر، پیوند تنگاتنگی با « و روش تفسیری

رآن به تفسیر ق»، «تفسیر قرآن به قرآن»و در بردارنده « منهج اجتهادی جامع»تفسیری تسنیم را 

شمار ایشان دو عنوان کتاب در رابطۀ با زن، ثار بینامید. از بین آ« تفسیر قرآن به عقل»و « سنّت

 توان نام برد.را می« زن در آینه جمال و جالل»و « زن در اسالم»های: به نام

 

 معرّفی تفسیر فی ظالل القرآن و آشنایی با مفسّر آن 1.8
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اندیشمندان از ادیبان برجسته و از  سیّد بن قطب بن ابراهیم شاذلی اثر« فى ظالل القرآن»تفسیر 

که  اجتماعی است-است. این تفسیر از بهترین تفاسیر ادبی مصر گران بزرگ معاصر درو اصالح

در میان « فى ظالل القرآن»آمد. ضت اصیل اسالمی به رشته تحریر دربه هدف احیای نه

دارای رویکردی سیاسی، اجتماعی، حرکتی و تربیتی است که مؤلّف آن به  قرآن کریم تفسیرهای

ری مجدّد با سیاق تفسیری نوینی شهرت دارد و یکی از پیشوایان و اندیشوران اصیل حرکت مفسّ

نگری شود. وی به دلیل بازشناخته می« گریقطبی»مکتب فکری او به عنوان اسالمی معاصر است. 

، میان جهاد در تأثیر برخی از مفاهیم اسالمی بر تحوالت اجتماعی و سیاسی نظیر

   ، مشهور است.اسالم سیاسی پژوهشگران

 

 مفهوم شناسی واژه کار و اشتغال 9.8

از « اشتغال»و ( 1/232: 1331به معناى تالش، کوشش و فعالیّت است )معین، در لغت؛« کار»واژه 

: 1333ریشه شغل در باب افتعال؛ مشغول شدن، به کاری پرداختن، به کاری سرگرم بودن)دهخدا،

(معنا 233ش،1335(، چیزی که انسان را سرگرم و مشغول خود کند)راغب اصفهانی،3/2332

دهد. در اصطالح اقتصادى نیز، کار یکى از عوامل تولید است. دانشمندان علم اقتصاد در می

اند: نیروى کار، یکى از عوامل عمده تولید و متشکّل است از اِعمال قوّه فکرى تعریف کار گفته

شود یا دستى که در برابر آن مزد، حقوق، معاش، یا حقّ الزّحمه کار و کسب گرفته مى

 (. 1/1135: 1331)فرهنگ،

به همین  شود.وب نمىبر اساس این تعریف، فعالیّتى که در برابر آن مزد پرداخت نشود، کار محس

ر در داآید و زنان خانهدهند، فعالیّت اقتصادى به شمار نمىسبب کارى که زنان در خانه انجام مى

هاى اقتصادى، در فرهنگ نامه (.2: 1333گیرند )قرباغیان،جمعیّت غیر فعّال و بیکار قرار مى

(. بنابراین 52: 1333وروزی،به معناى مشغول بودن به کار تعریف شده است )مریدی، ن« اشتغال»

تعریف، هرگونه فعالیتّى که انسان، اعم از زن یا مرد، در خانه یا بیرون از خانه انجام دهد اشتغال 

اند: است. امّا برخى از اقتصاددانان قید مزد و پاداش را نیز بر تعریف اشتغال افزوده و بیان داشته

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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ن پاداش و مزد وجود داشته باشد. بر اساس این اشتغال مشغول بودن به کارى است که در برابر آ

ن شود که در قبال آهایى مىمحدودتر شده و فقط شامل کارها و فعالیّت« اشتغال»تعریف، مفهوم 

گیرند مثل؛ برخى از کارهاى زنان هایى که مجّانى صورت مىدستمزدى پرداخت شود، امّا تالش

ز اشتغالِ زنان در اصطالح رایج، همین معناست.  در خانه، مشمول اشتغال نخواهند بود. مقصود ا

حضور در ساختار اجتماعی آنهم  -اند: الفبعضی مشغولیت به کار را در دو معنا به کار برده

 سهیم بودن در تکامل جامعه.  -ب ادی.دلیل بهره وری اقتصبه

ار که از آن ک کاری مشغول باشدبه طور کلی، شغل به معنای آنست که هر انسانی در اجتماع به

(. بنابراین طبق معنای دوم، 22تا:)مکنون،بی وجود آیدای بهبرای جامعه محصول و فایده

ها ترین شغلشود و چه بسا از شریفداری، همسرداری و تربیت فرزند شغل محسوب میخانه

اسالم و  نپردازند اگر طبق اصول و ضوابط برگرفته از آییها میباشد، زیرا زنانی که به این شغل

توأم با علم باشد، در تکامل جامعه سهم بسزائی خواهند داشت و محصولی که از این شغل 

ترین و سودآورترین محصوالت است. امّا در نگاه عرفی هر کاری که در آید، پر فایدهدست میبه

ین اها راجع به اشتغال زنان حول شود که بیشتر بحثآن مزد دریافت شود شغل گفته می برابر

  (.33: 1332)غفاری،شوددر اسالم بیکاری زن و مرد ظلم بزرگی محسوب می محور است.

هایى که زنان براى سامان کار زنان در دو عرصه مطرح است: یکى در عرصه خصوصى و فعالیّت

دهند مانند: پخت و پز، نظافت و رسیدگى به همسر و فرزندان دهى منزل در داخل خانه انجام مى

که از دیرباز به عنوان کارِ خانه شناخته شده است، دوّم کار در عرصه عمومى و اجتماعى که از 

شود. بحث ما بیشتر در ارتباط با نوع دوم از کار است، زیرا آنچه امروزه ن به کارِ بیرون تعبیر مىآ

ها و مقاالت به به عنوان یك مسأله مطرح است و موافقان و مخالفان در ارتباط با آن، در کتاب

رى در و ادا پردازند، اشتغال زنان به کار و فعالیّت در مراکز تولیدى، خدماتىبحث و بررسى مى

 بیرون از خانه است. 

 رشد اقتصادی در قرآن کریم ترغیب به اشتغال و 1.8
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بشر  هایطوری که کار، کلید گشایش استعدادمسأله کار و اشتغال محور زندگی انسانهاست، به

 رسد. در نگاه دینی وهای درونی و بالقوّه انسان در سایه تالش و کار به ظهور میبوده و توانائی

ار داسالمی کار و اشتغال به عنوان عملی دنیوی و اخروی است که از اجر و پاداش بسیار برخور

شود و بیکاری گر در راه خدا محسوب میبرای اداره زندگی خانوادگی، جهاد کنندهاست. تالش 

سَ وَأَن لَّيْ»فرماید: شدّت منفور و مذموم حقّ تعالی است. خداوند در قرآن کریم میاز منظر دین به

-33م/)النّج «هُ الْجَزَاء الْأَوْفَى. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَىلِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَا

سعی )عمل( خود انجام داده )ثواب و جزایی( چه بهکه برای آدمی جز آندانید( این( )و )نمی32

زودی خواهد دید، سپس در )آخرت( به پاداش نخواهد بود و البتّه انسان پاداش عمل خود را به

دهد: یرا تشکیل م د رسید(. از نظر قرآن، اقتصاد مایۀ قوام اجتماع و ستون اصلی آنکاملتری خواه

طوری که فقدان آن به معنای آن است (. به5)النّساء/«وال تُؤتواالسّفَهاءَ اَموالَکُمُ الّتِی جَعَلَ اهللُ قِياماً»

ليهم وَ ضُرِبَت عَ»شوند: که مردم توان ایستادن نخواهند داشت و دچار فقر و فروپاشی اجتماعی می

 (. 31البقره/«)الذِّلَهُ وَ المَسکَنَهُ

عهده های اقتصادی اجتماع مصر را بهحضرت یوسف)ع( مدیریّت و نظارت بر فعالیّت

پای مسائل اعتقادی و عبادی ( و تصحیح روابط اقتصادی جامعه مَدیَن هم55-35گرفت)یوسف/

-133؛ الشعراء/33-33؛ هود/35شت)االعراف/های حضرت شعیب)ع( قرار دادر صدر آموزه

133 .) 

در قرآن به معناى کار و تالش هستند، امّا معموالً به معناى « کسب»و « عمل»، «فعل» هاىواژه

مزدى  گیرد و در برابر آناقتصادى آن، که خصوص فعالیتّى است که براى تحصیل درآمد انجام مى

( 235ه/البقر«)اَحَلّ اهللُ البَيع وَ حَرّمَ الرِّبا»فرماید: یم میشود، نیست. خداوند در قرآن کرپرداخت مى

که نوعى کسب و تالش اقتصادى است، حالل کرد و ربا را  -خرید و فروش را-)خدا بیع را 

)آل «اید، ربا را چند برابر نخوریداى کسانى که ایمان آورده»فرماید: حرام کرد( و در آیه دیگر می

با تعبیرهاى گوناگون، به مبارزه با ربا برخاسته و ربا خوارى را،  راوان دیگر(. آیات ف132عمران/
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آیات مزبور، به طور  .که راهى براى تحصیل درآمد و افزایش سرمایه است، ناروا دانسته است

مطلق، جنس بیع را حالل، و جنس ربا را حرام کرده است. از سوى دیگر، آیه یا روایتى که بر 

دخالت جنسیت در این حکم داللت داشته باشد، نداریم. بنابراین، حکمى که براى بیع و ربا، بیان 

گران قرارداد خرید و شده از احکام مشترك میان زن و مرد است، چنان که مرد مجاز است با دی

 فروش امضا کند و از این طریق، تجارت کند و سودى ببرد، براى زن نیز چنین است

  (.33/ 2:1333)طباطبایی،

و از رحمت اوست که براى شما شب و روز را قرار »: فرماید( می33خداوند در سوره )القصص/

فضل خدا تالش کنید و شاید شکر داد تا هم در آن آرامش داشته باشید و هم براى بهره گیرى از 

و هنگامى که نماز پایان گرفت در زمین پراکنده شوید » :فرمایدو نیز می« جا آوریدنعمت او را به

ابتغاء »(. مفسّران 12الجمعه/«)و از فضل خدا بطلبید و خدا را بسیار یاد کنید، شاید رستگار شوید

اند. از سوى دیگر، آیات یاد شده از ردهرا به تجارت و کسب و تالش اقتصادى تفسیر ک« فضل

خصوص صنف « ابتغوا»و « تبتغوا»جهت مخاطب اطالق دارند بر این معنا که مخاطب در فعل 

مردان نیست، بلکه نظیر سایر خطاباتى که در قرآن شریف آمده است، میان زن و مرد مشترکند، 

ه چنین از حیث نوع اشتغال نیز آیمگر در جایى دلیلى بر اختصاص آن به مردان داشته باشیم. هم

توان گفت: با توجّه به ترغیب و تشویق رو، مىدر مقام بیان شغل خاصى نبوده است. از این

عمومى که از سوى خدا براى طلب فضل صادر شده است، هرگونه تالش اقتصادى که مشروع 

روى، بر اساس این آیه،  باشد، براى زن و مرد مجاز است. بدین« تِجَارَۀً عَن تَرَاضٍ»و مصداق 

اصل اوّلى، جواز انواع تصرّفات زن، در طبیعت، معامالت و تجارات است، مگر آنچه به دلیل 

 (. 3/333: 1333،طباطباییقطعى خارج شده است)

هاى الهى و تصرّف در اختصاص به صنف خاصى ندارد، استفاده از نعمت« کلوا»در آیه، امر به 

هاست. نه در این آیه، ها و حیوانات براى همه انسانها، درختان، جنگلزمین و بهره گرفتن از آب

جمع « لواک»نه در آیات دیگر و نه در روایات، دلیلى بر تخصیص آیه به مردان نیست. بلى، لفظ 

روش قرآن چنین است که معموال احکام مشترك مرد و زن را با خطاب مذکر بیان و مذکر است 
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لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ »تنها در یك مورد در آیۀ (. 2/33: 1333)طباطبایی،کندمى

آورند و زنان را نصیبى( به چه به دست مى( )مردان را نصیبى است از آن32النّساء/«)ممّا اكْتَسَبْنَ

توان براى اثبات مشروعیّت فعالیّت معناى تالش مادى و کسب درآمد استعمال شده است که مى

اقتصادى زنان به آن استناد کرد، زیرا اگر کار کردن براى آنان مجاز نبود، آیه شریفه آنان را مالك 

  داد.دست رنج خود قرار نمى

 

 از اشتغال زنان در قرآن    هایینمونه 1.8

 لّممس اصول از خود، اموال در او تصرّف و اداره اختیار و زن مالی استقالل اصل اسالمی مبانی در

 انی،انس حقوق از اسالم حمایت به توجّه با است: شده استوار ذیل ادّله بر که است شیعه فقه

 انداز پس که اموالی و االرث مسه و مهریّه از آنان برخورداری و زنان مالی و اجتماعی زناشویی،

ی م التّکُموالَأ وال تؤتوا السّفهاءَ» داند:می جامعه قیام باعث را اموال که اسالم نظر بر طبق و کنندمی

 خانواده و خود آسایش به کمك و اقتصادی توسعه برای هم زنان ،(5/نّساء)ال«اًم قيامکُلَ اهللُ لَعَجَ

 آیات .کنند استفاده آن بهرۀ از و گیرند کاربه فروش و خرید و تجارت در را خود اموال توانندمی

  دهد.می قرار تأیید مورد را حقّ این روایات و

 فتپذیر شد،می عمل بدان جاهلیّت در که را امور برخی پیدایش، هنگام به اسالم بدینسان دین

 دگیزن دهی سامان برای را جدیدی قوانین و برد بین از را دیگر برخی کرده، اصالح را بعضی و

 زمان وضع زن، اشتغال مورد در اسالم. کرد وضع اسالم، امّت ظهور نو اجتماع در مسلمانان

دین کند. ب کار همچنان داد اجازه زن به بنهد، صریحی قانون کهآنبی یعنی پذیرفت، را جاهلیّت

 هاىفعالیّت به( ع)اطهار ائمّه و( ص)گرامى پیامبر زمان در اسالم صدر در فراوانى رو، زنان

 موارد، برخى در بلکه کردند،نمى نهى تالش و کار از را آنان تنها نه که داشتند اشتغال اقتصادى

 آن از زنی کار ادامه به تشویق که بود اىگونه به شاغل زنان با ایشان برخورد طرز یا سخن لحن

 (.122: 1333کندری، جاللی)شودمى استفاده
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  شغل دایه و شیردهی .1

 خوریم که به نوعی به اشتغاالت زنان در این زمینه اشاره دارد. از جمله:در قرآن به آیاتی بر می

: فرمود توصیه فرزندانشان به زنان دادن شیر مورد در مردان ، به233بقره آیه سوره در خداوند

 دو را خود فرزندان )مادران،« الرّضاعَه يُتِّمَ اَن اَرادَ لِمَن كامِلَين حَولَينِ اوالدَهُنّ يُرضِعنَ والوالداتُ»

 و. ندک تکمیل را شیرخوارگى دوران بخواهد که است کسى براى( این. )دهندمى شیر تمام، سال

 ایستهش طور به را مادر پوشاك و خوراك است الزم( پدر) شده متولد او براى فرزند که کس آن بر

 قّح مادر نه! نیست خود توانایى مقدار از بیش به موظّف کس هیچ( بپردازد دادن شیر مدت در)

 مادر هزینه) دهد انجام را کار این است الزم نیز او وارث بر پدر. نه دارد، را کودك به زدن ضرر

 بخواهند مشورت، و یکدیگر رضایت با دو، آن اگر و( نماید تأمین شیرخوارگى دوران در را

 رزندانف براى اىدایه خواستید اگر و نیست آنها بر گناهى گیرند، باز شیر از( زودتر) را کودك

 پردازیدب شایسته طور به را مادر گذشته حقّ که این شرط به نیست؛ شما بر گناهى بگیرید، خود

 «.بیناست دهید،مى انجام آنچه به خدا، بدانید و! بپرهیزید خدا( فرمان مخالفت) از و

 حمل وضع زمان تا بودند حامله اگر باشند،می نفقه دارای عدّه مدّت در مطلّقه زنان همچنین

 قَدرَهُِ مُوسِع علی» :بدهد وسعت زن نفقه به باید خود توانایی حدّ در هم مرد و هستند نفقه دارای

 مَن و سَعَتِهِ مِن ذُوسَعَهٍ لِيُنفِق»؛ (233/البقره) «المُحسِنين علی حَقّا بالمَعروف مَتاعاً قَدَرُهُِ مُقتَر علی و

 (3/طالقال) «يُسراً عُسرٍ بَعدَُ اهللُ سَيجَعل اتاها ما الّا اهللُُ يُکلّف ال اهللُ اتاهُ مِمّا فَليُنفِق رِزقِهِ عَلَيه قُدِرَ

 تنگدست که هاآن و کنند انفاق خود وسیع امکانات از باید دارند، وسیعی امکانات که )آنان

 وا به که توانایی مقدار به جز را کس هیچ خداوند کنند؛ انفاق داده آنها به خدا آنچه از هستند،

 . دهد(می قرار آسانی هاسختی از بعد زودیبه خداوند کند،نمی تکلیف داده

()پس )زنان( 3)الطالق/« فأتوهُنّ اُجورهُنّ»فرماید: کند و میخداوند در قرآن کریم به مردان امر می

اند و به مردانى که زن خود را طالق داده. ها را بدهید(دادند، مزد آن اگر برای فرزند شما شیر
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کودك شیرخوار دارند و مادر کودك حاضر است به آن شیر دهد، امر کرده که اگر زنان به فرزندان 

هُ لَوَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ »...  :فرمایدشما شیر دادند، مزد آنان را بدهید. سپس در دنباله آیه مى

 گیرد(. مفسّران در معناى)و اگر به توافق نرسیدید، زن دیگرى شیر دادن او را به عهده مى« أُخْرَى

اند: اگر زن و مرد در شیر دادن به کودك با هم به توافق نرسیدند، به این صورت که یا آیه گفته

ین صورت، بر خواهد، در ازن حاضر نیست به کودك شیر بدهد و یا اُجرتى بیش از معمول مى

: 1333پدر کودك الزم است براى تغذیه کودك، دایه بگیرد تا طفل آسیب نبیند)طباطبایی،

13/531.) 

گفتنی است دایگى، شغلی برای زنان بوده برای شیر دادن به کودکانى که مادرانشان شیر نداشتند 

و چند  حلیمه سعدیّه کههاى گذشته، میان زنان معمول بوده، چنان یا از دنیا رفته بودند. در زمان

 کردند و بهها در برابر خدمتى که ارائه مىتن از زنان دیگر، براى همین کار به مکّه آمدند. دایه

کردند. قرآن نه تنها از این کار نهى نکرده و مزدى را که در دادند، مزد دریافت مىکودك شیر مى

رده است: ها امر که، بلکه خود به پدر بچهندانست« اکل مال به باطل»شود؛ مقابل این عمل گرفته مى

در صورتى که براى شیر دادن با مادر کودك به توافق نرسیدید، دایه بگیرید. بنابراین، دایگى نیز 

تواند به عنوان یکى از اشتغاالتى باشد که ویژه زنان است و قرآن به آن اشاره کرده مى

 (.13/531: 1333است)طباطبایی،

 لَهُ هُمْوَ لَکُمْ يَکْفُلُونَهُ بَيْتٍ أَهْلِحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَى وَ»همچنین در آیه: 

 مادر آغوش به تنها تا) کردیم حرام او بر پیش از را شیرده زنان همه ما» (12)القصص/«نَاصِحُونَ

 ماش آیا»: گفت ،(کرد مشاهده دایه کردن پیدا برای را مأموران تابیبی که) خواهرش و( بازگردد

 او خیرخواه و کنند کفالت شما برای را نوزاد این توانندمی که کنم راهنمایی ایخانواده به را

رضاع و سپردن نوزاد به . پس هدای و شیرده زنان یعنى ،«عرضِمُ» جمع «راضعمَ»کلمه  «.!باشند؟

 (.13/15: 1333)طباطبایی،تاریخى و طوالنى دارداى دایه براى شیردادن، سابقه
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 6و طالق/ 199اهلل جوادی در مورد آیۀ رضاع:بقره/دیدگاه سیّد قطب و آیه

دارد: شیردادن برای زن واجب بیان می« فی ظالل القرآن»سیّد قطب در مورد این آیه در تفسیر 

نفقه بدهید و بعد از آن هم اگر نیست، زنی را که طالق دادید و حامله است باید تا وضع حمل 

خواست فرزندش را شیر بدهد باید تا دو سال نفقه او و فرزندتان را بدهید، اگر مادر مزدی باالتر 

خواست و با هم توافق نکردید، باید فوراً برای بچه دایه بگیرید تا بچه گرسنه نماند. کسی که 

اش کم است همان را انفاق کند و دارای وسعت روزی است نباید امساك کند و کسی که روزی

اش به مادر و فرزند رسیدگی اندازه تواناییکند. هر کس بهبزودی خداوند برایش گشایش می

  (.3/3323: 1325کند)سیّد قطب،

دارد: به مردانى ( بیان می3الطالق/«)فأتوهُنّ اُجورهُنّ»در مورد آیۀ  «تسنیم»در تفسیر  اهلل جوادیآیه

اند و کودك شیرخوار دارند و مادر کودك نیز حاضر است به آن شیر طالق دادهکه زن خود را 

، سپس در دنبالۀ آیه «اگر زنان به فرزندان شما شیر دادند، مزد آنان را بدهید»دهد، امر کرده که 

دادن او را  ر)و اگر به توافق نرسیدید، زن دیگرى شی« وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى» :فرمایدمى

اند: اگر زن و مرد در شیر دادن به کودك با هم به گیرد(. مفسّران در معناى آیه گفتهبه عهده مى

توافق نرسیدند، به این صورت که یا زن حاضر نیست به کودك شیر بدهد و یا اُجرتى بیش از 

ه بگیرد تا خواهد، در این صورت، بر پدر کودك الزم است براى تغذیه کودك، دایمعمول مى

 مادر و پدر )بر« عَلَيْهِمَا جُنَاحَ فَالَ» دارد:( بیان می233در مورد آیه)بقره/طفل آسیب نبیند. ایشان 

 دایه به تندخواس اگر ولی بسپارند( دیگر دایه به یا بگیرند باز شیر از را کودك که نیست حرجی

 أَن أَرَدْتُّمْ وَإِنْ»: را بپردازند مسمی یا اجرت المثل آن دایه دیگرال اجرت باید بسپارند دیگر

باشد(  نمادرشا از غیر که کنید فراهم مُرْضِعِه فرزندانتان برای خواستید اگر« )أَوْالَدَكُمْ تَسْتَرْضِعُوا

تعهد کردید در کمال عرف عقل  که را چه)آن« بِالْمَعْرُوفِ آتَيْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْکُمْ جُنَاحَ فَالَ» پس

 ماحکا و حدود رعایت )در «بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللّهَ أَنَّ وَاعْلَمُوا اللّهَ وَاتَّقُوا( »و شرع آن را بپردازید

 بیند()سایت االسراء(.می خدا کنیدمی هرچه که بدانید و باشید باتقوا الهی
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 (91)نساء/آیه اکتساب .9

 مسریه وظیفۀ با و باشد تواناشان در که کاری هر به توانندمی ای که دارند،مالی استقالل زنان با

لَ اللَّهُ وَال تَتَمَنَّوْا ما فَضَّ»فرماید: . خداوند در سوره نساء مینداشته باشد، بپردازند تضاد مادریشان و

ضْلِهِ إِنَّ لنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَبَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلى

 بعضى بر شما از بعضى برترى سبب خداوند که را آنچه و) (33النّساء/)«ءٍ عَلِيماًاللَّهَ كانَ بِکُلِّ شَیْ

 زنی زنان براى و است اىبهره اندآورده به دست آنچه از مردان براى. نکنید آرزو داده قرار دیگر

 بخواهید، خداوند فضل از( حسادت و آرزو جاى به) و باشدمى اىبهره اندکرده کسب آنچه از

 و زن اقتصادی استقالل ارزشمندی و اهمیّت از نشاناین آیه  داناست(. چیزى هر به خداوند که

 امور در زنان حضور ارزشمندی و اولویّت که داشت توجّه باید البتّه. دارد اسالم آیین در مرد

 هایمسوولیّت انجام از پس که گیردمی قرار دوّم مرتبه در کلی طور به اشتغال و است خانواده

 رد که کاری هر به توانندمی ای که دارند،مالی استقالل زنان با .یابدمی مطلوبیّت خانوادگی

 .بپردازندنداشته باشد،  تضاد مادریشان و همسری وظیفه با و باشد تواناشان

 

 (91اکتساب )نساء/ در مورد آیه اهلل جوادی آملیآیهدیدگاه سیّد قطب و 

کند نصّ قرآنی همگانی است و نهی می نویسد:سیّد قطب در تفسیر فی ظالل در مورد این آیه می

که خداوند با اعطای آن برخی از مؤمنان را بر برخی دیگر  که آرزوی چیزی را بکنیم ز ایـنا

ها، ، در استعدادها و موهبتکه باشد. برتری در شغل و مقام. ایـن برتری هر چیزیداده است برتری

ها در این جهان از که بهره هرکسی از آندر اموال و امتعه و... و باألخره برتری در همه چیزهائی 

دا قیماً از خها مختلف و متنوّع است... بلکه مردمان باید از خدا  بخواهند و درخواستشان مستآن

، ولیکن در اینجا با توجّه به سیاق کالم و ، عام استدر این رهنمون همگانی نصّ قرآنی باشد.

 گردد وای خاصّ می، این معنی عام تا اندازهکه دربارۀ سبب نزول آن آمده استبرخی از روایاتی

، اختالف تگشته تا بدان بپردازد. این تفاوای خواهد بود که این نصّ قرآنی نازلبیانگر تفاوت ویژه
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آیه بعد ها پیدا و مشاهده خواهد شد.  سهم ارث مردان با سهم زنان است. این هم از سیاق عام

که در تنظیم عالقه موجود در میان دو نیمه نفس بشری و  امّا این جنبه با وجود اهمّیت بسزائی

مهمّ،  ن و بیان امورگوناگوای بر رضا و تکامل دارد و گذشته از تـوضیح وظائف اقامه چنین عالقه

گردد. آری این جنبه با وجود طورکلّی میها و جامعه اسالمی بهمایه بخش این رضا در خانواده

 (.2/333: 1325کند)سیّد قطب،که دارد، خصوصیّت سبب، عمومیّت نصّ را نفی نمیچنین اهمّیتی

یت در قرآن کریم تعلیم و ترب در نویسد:اهلل جوادی آملی در تفسیر تسنیم در مورد این آیه میآیه

هم تنیده و مسائل علمی آن با نکات تربیتی و اخالقی همراه است. در این آیه نیز پیش و پس از 

گفته، حکم فقهی حقوقی، هشدار تربیتی آمده است. این آیه راه تربیتی مبتال نشدن به محرّمات پیش

ه را در دست دیگران است، بپرورانید که این فرماید: مبادا در دل خود تمنّی آنچرا بیان کرده و می

بر این اساس، عنصر اصلی این آیه  خواری، قتل نفس محترم و... است.ساز حرام تمنّی زمینه

ها از درمان عدوان و ظلم راجع به مال و جان دیگران است که در آیات پیشین طرح شد. انسان

های فکری و بدنی ها و قدرتا، توانمندیها، هوش، ذوق، سلیقه، هنرهلحاظ امکانات، استعداد

ها با یکدیگر ها با هم، هم زندر زمینه تحصیل امور مادی و معنوی با هم تفاوت دارند. هم مرد

شود حکیمانه است، گرچه هایی که از این رهگذر نصیب جامعه میو هم زن و مرد با هم. تفاوت

در نظام  کشاند.ت بیشتری را به سوی خود میتر، رفاه و نعماستعداد برتر بر اثر کوشش نافع

ها، نیاز نظام اَحسن و آفرینش ها و دستاوردتکوین، اصل متفاوت بودن افراد به لحاظ استعداد

است و تنوّع و اختالف استعدادها برای تأمین نیازهای گوناگون بشری است؛ ولی قوّت و ضعف 

های موضعی، از گونه تفاوتپذیر است. ایندرمان  ساز و مادّی مربوط و های زمینهافراد به علّت

ها را ترمیم کرد. مردان و زنان، هر یك در امور مادی و معنوی توان آناند و میعلل مادی ناشی

هاست. تصریح به این مطلب )استقالل هر یك استقالل دارند و محصول کارشان از آن خود آن

دی خود( در دو جمله جداگانه، نشانه اهمیّت استقالل گیری از کسب مااز زنان و مردان در بهره

دانستند.  مردان و زنان در اقتصادی آنان و مخالفت با پندار جاهلیّت است که زنان را محروم می

هاست. دلیل دیگر امور مادی و معنوی، هر یك استقالل دارند و محصول کارشان از آنِ خود آن
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یه، این است که آیات پیشین درباره مسائل نکاح، ارث و در این آ« اکتساب»جامع بودن معنای 

مانند آن بود که احکامی غیر اختیاری داشتند و برای گسسته نشدن این ارتباط و رعایت سیاق، 

به معنای جامع باشد؛ نه خصوص کارهای اختیاری. پس هرکه « اکتساب»تر آن است که مناسب

اری و ظاهری، یا عوامل غیراختیاری و مستور، مال هرچه به دست آورد؛ خواه بر اثر عوامل اختی

اوست و دیگری نباید آن را تمنّی کند، بلکه باید بکوشد به مشابه آن دست یابد و چون این 

شدنی است، در صدر آیه مورد بحث از این تمنّی باطل نهی شده است. زن و مرد در امور انسانی 

 (.513-13/333: 1333پسند دارند)جوادی آملی،لتفاوت ندارند، ولی در امور اجرایی تفاوتی عق

 

 (191بقره/آیه آزادی انتخاب شغل ).1

فَال جُناحَ عَلَيکمْ »فرماید: شناسد و در قرآن کریم میحقّ اشتغال زنان را به رسمیّت میخداوند 

 رابطه در زنان که اموری آن در نیست، شما بر باکی( )233)البقره/«فيما فَعَلْنَ فی أنْفُسِهِنّ بِالْمَعْرُوفِ

این آیه در مورد زنانی است که طالق گرفته یا همسران  دهند(.می انجام معروف روی از و خود با

کار درآمد علّت ناتوانی همسرانشان برای امرار معاش، بهاند و یا زنانی که بهخود را از دست داده

د زنان بعد از طی شدن عدّه طالق می زا اشتغال دارند. البتّه خصوص آیه، در مورد ازدواج مجدّ

در آیۀ دیگری نیز، برای زنانی که همسرانشان را از دست دادند پس از طی عدّه وفات  باشد.

(، 232)البقره/« وال جُناح َعليکم فی ما فعلنَ فی انفسهُنّ مِن مَعروفٍ واهللُ عزيزٌ حکيمٌ»فرماید: می

  .شودمی نیز شغل اتخاذ شامل آیه،دو  این عموم و اطالق

 

 191بقره/ در مورد آیه اهلل جوادی آملیآیهدیدگاه سیّد قطب و 

 زا بخشی در بخواهند زنان دارد: اگرسیّد قطب در تفسیر فی ظالل در مورد این آیه بیان می

 پردازند،ب اجتماعی یا و اقتصادی هایفعالیّت به است، دیگران حقوق انجام از فارغ که خود زندگی

 و انسانی و عقالنی اصول یعنی معروف اساس بر قرآن فرموده طبق که شرطی به ندارد، مانعی

 شتركم زندگی وظایف و خانوادگی حیثیّت با منافاتی که شغلی مثال؛ برای. باشد جامعه عرف
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مرد، دارد: در جاهلیّت عرب، هر گاه مردی میباشد. همچنین در مورد این آیه بیان می نداشته

دادند، این آیه ست ازدواج کند، تعصّبات خانواده میّت اجازه این کار را به او نمیتوانزنش نمی

دهد. در کند و به زنان شوهر مرده اجازه کار بر طبق معروف شرع و عقل میها را نهی میآن

های آن زمان رایج بود، زنان از حقوق انسانی بر سایر جاهلیّت رد کهجاهلیّت عرب، هم چنان

 گرفتند وگردید و مانند حیوانات از آنان بهره میخوردار نبودند و به منزلت آنان توجّهی نمی

دادند. اسالم آمد و تمام این مسائل را بر طرف کرد ها را طالق میبرای غرایز خود با اتهاماتی آن

طبیعی خودشان در کانون خانواده، که خداوند در ابتداء سوره نساء بیان کرده  و زنان را در مکان

دارد: دادن اختیار به زنان شوهر مرده، بعد از بقره، بیان می 232 است، قرار داد. و در مورد آیه

زمان عدّه است، برخالف جاهلیّت، اقربای میّت نباید مانع کار آنان شوند)سیّد 

وال جُناح َعليکم فی ما فعلنَ فی انفسهُنّ : »در مورد آیه اهلل جوادی آملیهآی  (.1:1325/253قطب،

کنایه از دادن اختیار به زنان « فالجناح»دارد: بیان می( 233)البقره/ «و اهللُ بما تَعمَلون خَبير بِالْمَعْرُوفِ

و همچنین دهند، اگر خواستند بعداز عدّه طالق، ازدواج کنند در کارهایی است که انجام می

ها در مورد کارشان گردد. توانند او را از این کار باز دارند. عادت جاهلیّت نباید مانع اختیار آننمی

 توانند از عمل معروف نهی کند)سایت االسراء(.این حقّ مشروع آنهاست و در اسالم کسی نمی

 

 (83نساء/) آیۀ معاشرت نیکو .1

ا برای هداشته است، در برخورد مردان با زنان و توصیه به آنآیه دیگری که خداوند در قرآن بیان 

 وَ فَعَسی اَن تَکرَهُوا شَيئَاً رِهتُمُوهُنَّكَن إبِالمَعروف فَ وعاشِروهُنّ»: معاشرت بالمعروف با آنهاست

()و با زنان با معروف معاشرت کنید، پس اگر کراهت دارید 13النّساء/ آیه«)كَثيراً اهللُ فِيهِ خَيرَاًيَجعَل َ

 از ایشان، چه بسا خداوند در چیزی که کراهت دارید خیر زیادی قرار داده است(. 

 

 (83نساء/)در مورد آیه  اهلل جوادی آملیآیه دیدگاه سیّد قطب و 
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ا با ر زنانتان به ناراحتی برخورد کردید، آندارد: اگر در مورد سیّدقطب در مورد این آیه بیان می

صبر، تحمّل و امید به اصالح و توجّه به خداوند بر طرف کنید و اگر بعد از آن نتوانستید به 

جای آن قرار دادید، حقوق کامل زن اوّل را بدهید، زندگی مشترك ادامه بدهید و زن دیگری را به

: 1325)سیّدقطب،زدن از دادن حقوق او خودداری کنیداگر چه مهرش زیاد باشد و نباید با اتهام 

1/323.) 

دارد: آیه دیگری که خداوند در قرآن بیان داشته است اهلل جوادی آملی در تفسیر تسنیم بیان میآیه

 عاشِروهُنّ و»: ها برای معاشرت به معروف با آنهاستدر برخورد مردان با زنان و توصیه به آن

()پس با زنان 13)النّساء/«كَثيراً اهللُ فِيهِ خَيرَاًوَ يَجعَل َ فَعَسی اَن تَکرَهُوا شَيئَاً رِهتُمُوهُنَّكَن إبِالمَعروف فَ

با معروف معاشرت کنید و اگر کراهت دارید از ایشان، چه بسا خداوند در چیزی که کراهت 

که از حضور زنان در  گوید: کسانیدارید خیر زیادی قرار داده است(. با استفاده از این آیه، می

تواند در جامعه کراهت دارند، چه بسا این حضور دارای خیر فراوانی برای جامعه باشد. زن می

های اجتماعی، درمانی، اقتصادی و فرهنگی حضور داشته باشد. زنان خردمند و پاکدامن صحنه

می نیز در پرتو کنند و امّت اسالهمانند مردان دانشور و پارسا منزلت عظیم خویش را حفظ می

اصلی قرآنی برای « عاشروهنّ بالمعروف»دارد. آیه هدایت وحیانی، حریم امن آنان را پاس می

زندگی اجتماعی زنان است. معروف هر عملی است که افکار عمومی آن را شناخته و به آن 

(. 331)جوادی آملی،که جامعه به مرد نیاز دارد به زن هم نیاز داردطوری مأنوس است. همان

ها امکان پذیر است و طبق ایشان همچنین معتقد است که: کسب علم برای زنان در همه زمینه

برای  توانندها مردان نمیباشد، در فراگیری آندستورات دینی در بعضی علوم که واجب عینی می

 عینی واجب بانوان جامعه نیاز رفع برای مواردی در دیگر، هم علومزنان مخالفت ایجاد کنند. 

و بعضی از علوم که  گرداندمی نیاز موارد بی بسیاری در مردان به مراجعه از را زنان و شودمی

اند و اگر در این علوم دیگران به حدّ کفایت اقدام به فراگیری نکنند، فراگیری این واجب کفایی

جب تواند مانع همسرش شود)همان(. علومی که واشود و مرد نمیعلوم هم واجب عینی می



 08 / ...بررسی تطبیقی اشتغال زنان بر مبنای آیات قرآن 

توانند در شرط ضمن عقد، حقّ کسب آن را برای خود محفوظ دارند. در اند را هم زنان میکفایی

صورتی که کسب علم و دانش نیاز به خروج از منزل داشته باشد، باید به اذن شوهر انجام شود 

اوالد  تتا منافاتی با حقوق شوهر نداشته باشد زیرا وظیفه اولّی زن پرداختن به تدبیر منزل، تربی

و رسیدگی به نیازهای شوهر است اگر منافات با حقوق شوهر داشته باشد، بدون اذن او جایز 

نیست و زنان نباید وظایف اصلی خود را رها کرده و به دنبال امور دیگری که در درجۀ دوّم 

 (.331: 1335اهمیّت است بروند)جوادی آملی،

 

 (91نساء/)آیۀ قوامیّت . 6

قَوَّامُونَ  الرِّجَالُ»فرماید: میخداوند در این آیه مردان را قیام کنندگان به امور زنان قرار داده است و 

  حَافِظَاتٌ قَانِتَاتٌ فَالصَّالِحَاتُ   بِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ بَعْضٍ بَعْضَهُمْ عَلَى بِمَا فَضَّلَ اللّهُ  عَلَى النِّسَاء 

مردان بـر زنـان سرپرستند، بدان خاطرکه خداوند بـعضی ( )33)النّساء/« .... بِمَا حَفِظَ اللّهُ لِّلْغَيْبِ 

ح کنند. پس زنـان صالو نیز بدان خاطرکه از اموال خود خرج می را بـر بعضی فضیلّت داده است

خداوند بـه حفظ آن دستور دارند، چرا که آنـانی هستندکه فـرمانبردار بوده و اسرار را نگاه می

که قرآن کریم زنان را از کار کردن برای تأمین مخارج خود داده است(. باید توجّه داشت به این

معاف کرده، زیرا وظایف زنان درکانون خانواده بسیار حساس و مسوولیّت تربیت فرزندان ایجاب 

 .قرار داد شوهر عهدهبه را فرزندانش و او نفقهکند که او دغدغه درآمد را نداشته باشد. می

 

 91نساء/در مورد آیه  اهلل جوادیآیه و سیّد قطب دیدگاه

، و در جـامعه کوچك خانوادهمـردان بـر زنـان سـرپرستند نویسد: سیّد قطب در مورد این آیه می

بـرای ، بدان خاطر که خداوند حقّ رهبری دارند و صیانت و رعایت زنان بر عهده ایشان است

هائی بـخشیده است و بــعضی ، مـردان را بـر زنـان در بـرخـی از صفات بـرترینـظام اجـتماع

 کشند و پول بدستمعموالً مردان رنج مینیز بدان خاطر که و  را بر بـعضی فضیلت داده است

مرد، ناشی از آمـادگی او برای  کنند. برتریخرج می برای خانوادهآورند و از اموال خود می
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ی . زیرا چرخه بنیاد خانواده بدون سرپرستو داشتن لیاقت و شهامت چنین کاری است سـرپرستی

گردد. ستم خواهد بود تی آمادگی ندارد و در انجام آن یاری نمیزن برای کار سرپرس گردد.نمی

که بر عهده اگر کار سرپرستی بدو واگذار و او بدان وادار شود و عالوه بر تکالیف سنگین دیگری 

 .(2/333: 1325دارد، بار سرپرستی هم سربار بارهای او شود. )سیّد قطب،

 را زن وظیفه فطرتاً و ندانسته این آیه جایز طبق را منزل از خارج در زن شتغالسیّد قطب، ا

 که مسأله این به توجّه با .داند می خانه کارهای به پرداختن و فرزندان تربیت شیردهی، بارداری،

 بنابراین، دهد؛می کاهش خانه در را میزان حضور آنان قطعاً اجتماع در زنان حضور و فعالیّت

 را آنان مسوولیّت و ندارد زنان اجتماعی و اقتصادی فعالیّت به نسبت مثبتی دیدگاه مفسّر این

 جاهلیّت از کم آن جاهلیّت که شرایطی در زنان حضور داند. بنابراینمی منزل امور به رسیدگی

 وارد خللی خانواده کانون به آنان، فعالیّت و شود باری و بند بی و فساد باعث اگر ندارد، عرب

 آیه با متعال خداوند که اینجاست و بوده قرآن آیات صریح نصّ مخالف حرکت، این قطعًا کند

 جایگاه در باید مرد که کندحکم می و دانسته قیّم بر زنان را مردان ،«النِّساء على قَوامونَ الرِّجالُ»

 هاییمکان به زن ورود از و کند کنترل را مسأله این دارد، برتری تعقّل قوّه باالتر و توانایی که فردی

 جاییجابه باعث که بپذیرد اجتماع در را هاییمسوولیّت نباید هم زن نماید و منع دارد، مفسده که

 (.2/333: 1325)سیّد قطب،کند بحران دچار را آن و شده خانواده در هانقش

مردان بر زنان قیمومیّت و  نویسد:اهلل جوادی آملی در تفسیر تسنیم در مورد این آیه میآیه

که خدا بعضى را بر بعضى برترى داده و به خاطر این که مردان از به خاطر این سرپرستى دارند،

دهند، پس زنان صالح و شایسته، باید فرمانبر شوهران در مال خود نفقه زنان و مهریّه آنان را مى

که  طورگیرى، تمتّعات جنسى، حافظ ناموس، منافع و آبروى آنان در غیابشان باشند، همانکام

کند. البّته ای از وظایف زن و شوهر اشاره میاین آیه به پاره .ع آنان را حفظ فرموده استخدا مناف

مورد آیه خصوص خانواده است، لیکن به سبب عمومیّت تعلیل آن، رهبری جامعه را نیز در بر 

 در امامیّه، سّرمفگرفته و بر اساس آن، بر اثر برتری تکوینی و طبیعی، مرد باید والی جامعه باشد. 

 و دارند زنان به نسبت باالتری تعقّل قوّه فطرتاً مردان که؛ معتقد است مرد و زن هایتفاوت بیان
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 دارای مردان به نسبت هم زنان طرفی است. از بیشتر دشوار امور انجام برای آنان توانایی

 به نسبت فرزندان و زنان برابر در مردان تعهّد عالوه به هستند، باالتری عواطف و احساسات

 را حقّ این فرزند، و همسر زندگی آبرومندانه تأمین و مهر پرداخت زندگى، هاى هزینه پرداختن

 کلی طور به که تفاوتی به توجّه با بنابراینشوند.  دار عهده را سرپرستی وظیفه که دهدمی آنان به

 قضاوت( و حکومت مانند) اموری انجام در مردان قطعاً دارد، وجود زن و مرد جنس دو در

این  است. نیازمند باالتری جسمی ناییتوا و تعقل قدرت به امر دو این که چرا هستند، ترمناسب

آیه برای بیان احکام زن و شوهر است نه برای بیان احکام مطلق مرد و زن. اطاعت زن از شوهر 

ت در خصوص زناشویی واجب است نه به طور مطلق. در شوون زندگی نیز معیار وجوب اطاع

برای زن، هماهنگی فرمان شوهر با دین خدا و تنها در مواردی است که دستور شوهر با دین و 

 سلب که نیست این به زنش بر مرد قیمومتاوامر الهی موافق باشد وگرنه نباید پیروی کند. 

 این مرد قیمومت همچنین معناى بکند؛ است آن مالك آنچه در تصرّفاتش و زن اراده از آزادى

 پس کند، سلب را منافعش از دفاع و او اجتماعى و فردى حقوق حفظ در زن، استقالل که نیست

 از حفظ و را خود اجتماعى و فردى حقوق تواندمى دارد. را خود آزادى و استقالل همچنان زن

 هاآن به را او که مقدّماتى به هایش،هدف این به رسیدن براى تواند می هم و نماید دفاع آن

پس معناى قیمومیّت مرد این است که مرد به خاطر این که هزینه زندگى شود،  متوسّلرساند مى

پردازد، تا از او استمتاع ببرد، پس بر او نیز الزم است در تمامى آنچه زن را از مال خودش مى

، ناموس او را در غیاب او حفظ شود، او را اطاعت کندمربوط به استمتاع و هم خوابگى مرد مى

یز در اموالى که شوهرش در طرف ازدواج و اشتراك در زندگى خانوادگى به دست او کند و ن

ان شود که زنپس معناى آیه مورد بحث این مى سپرده و او را مسلّط بر آن ساخته خیانت نکند.

مسلمان سزاوار است صفت صالح را پیشۀ خود بسازند، که اگر چنین کنند قهراً قانتات خواهند 

ره و دائماً شوهران خود را در هر چه که از ایشان بخواهند اطاعت خواهند کرد، بود، یعنى هموا

البّته هر چیزى که با تمتّع شوهران ارتباط داشته باشد و واجب است بر آنان که جانب خود را در 
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: 1333)جوادی آملی،همه چیزهایى که متعلّق حقّ شوهران است در غیاب شوهران حفظ کنند

13/535-533.)     

ا خوف مرد ب گویند،« نشوز»سر برتافتن همسر از تمکین نسبت به وظایف متقابل همسری را 

های ناسازگاری، برای متنبّه شدن زن، به ترتیب باید سه مرحله نشوز و نمایان شدن نشانه

کند و معنای این های اصالحی انجام دهد. شوهر از باب نهی از منکر همسرش را تنبیه میبرنامه

 اجب است وسخن، قیّومیّت حکم خدا بر زن است نه قیّم بودن مرد بر زن، یعنی نهی از منکر و

چون در اینجا برای اجرای آن کسی سزاوارتر از شوهر عادل نیست، خود او باید بازدارندگی زن 

دار شده و با نهی از منکر، زن را از ادامه معصیت بازداشته و به وظایف شرعی از گناه را عهده

 و اجتماعی مناصب بعضی تصدّی و جامعه در حضور دارندکه:ایشان بیان می خود وا دارد. 

 باید و دارند حضور بانوان و دختران فقط آن در که ملّت یك فرهنگی حیات از بخشی مدیریّت

 است الزم بلکه روا تنها نه آن، مانند و یابند بار علمی بالندگی به و گردند آگاه ضروری مسائل از

باشد.  مردان مخصوص تا نیست پیکار صحنه کارزار، و جنگ آوری همانند شده، یاد شوون زیرا

 نداده قضا منصب زنى هیچ به ایشان شود؛می مشاهده خدا)ص( نیز رسول سنّت در که طورهمان

 اموری انجام برای جهاد در زنان شرکت و حضور امّا اند؛نکرده دعوت جنگیدن براى را زنان و

 صحنه در آنان اجتماعی حضور همچنین است؛ بوده بالمانع آن و امثال جراحى و خدمت مثل

 نه ایشان سنّت در امور گونه این امثال و آنان مداواى بیماران، پرستارى کسب، تعلّم، و تعلیم

 توجّه باید امّا است؛ امضاکرده را کارها این از بسیارى نبویّه سیرت بلکه است، نشده منع تنها

 نداشته مزاحمت شوهر حقّ به که است گسترده آنجایى تا زنان آزادى و استقالل دامنه که داشت

 (.533-13/535: 1333جوادی آملی،باشد)
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تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ  ال قَرْنَ فِی بُيُوتِکُنَّ وَ وَ» فرماید:میخداوند 

( 33)االحزاب/ «يرًاوَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِ

 ،هاى خود را آشکار مکنیدت قدیم زینتار گیرید و مانند روزگار جاهلیّهایتان قرو در خانه )

خواهد آلودگى را خدا فقط مى .اش را فرمان بریدزکات بدهید و خدا و فرستاده ،نماز برپا دارید

[ انسخن] خدا آیات از که را آنچه و بزداید و شما را پاك و پاکیزه گرداند (پیامبر)از شما خاندان 

 آگاه و دقیق همواره خدا حقیقت در کنید. یاد شود،مى خوانده شما هاىخانه در[ آمیز]حکمت

 هایخانه در که کندمی پیغمبر )ص( امر زنان به خداوند آیه این در( 33-33()احزاب/ است

ها در خانه این طور کلی، مراد از ماندن آننکنند. به تبرّج جاهلی زنان مانند و قرار بگیرند خود

که ابداً از خانه خارج نشوند و یا به خانه کسان است که در کارهای سیاسی دخالت نکنند. نه این

خود سر نزنند و حتّی به حجّ و امثال آن نروند، زیرا کسی این را نگفته است. این هم ظاهراً بدان 

رینی (. یعنی به نقش آف3/353هم نزنند)قرشی،علّت است که آلت دست نشوند و جامعه را به

سیاسی و اجتماعی نپردازند و به سبك دوره جاهلیّت مانند همسران حُکّام آن دوره به فکر اعمال 

(. 151نفوذ نباشند، بلکه به قوانین اسالمی پایبند بوده و مطیع خدا و رسول او باشند)همامی،

 )ص( پیغمبر زنان به مربوط صرفاً حکم این که اندکرده بیان آیه این ذیل شیعه مفسّرین از بعضی

 (.13/232: 1333شیرازی، زنان است )مکارم همه برای عمومی حکمی بلکه نیست،

 

 احزاب 99اهلل جوادی آملی در مورد آیه دیدگاه سیّد قطب و آیه

تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ  ال قَرْنَ فِی بُيُوتِکُنَّ وَ وَ» دارد:احزاب بیان می 33با استناد به آیه  سیّد قطب

رَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ  اللَّهَ وَ ه و اَطعنَآتِينَ الزَّكَا الصَّلَاةَ وَ أَقِمْنَ الْأُولَى وَ

هاى ت قدیم زینتنند روزگار جاهلیّهایتان قرار گیرید و ماو در خانه)« يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا الْبَيْتِ وَ

کند و (. خروج زنان از خانه برای اشتغال را جز در موارد ضرورت نفی میخود را آشکار مکنید

 ابراین اشتغال زن در بیرون از خانه مشروطبن داند.وظیفه زن را رفع نیاز همسر و تربیت فرزند می
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 طلبد که زن به امور خانه،که؛ فطرت میاینبه اجازه شوهر است. اندیشه ایشان مبتنی است بر 

بارداری، شیردهی، نگهداری و تربیت فرزند بپردازد و ادلّه دیگر این که اشتغال زن با روح و 

مقصد شریعت سازگار نیست و با نصوص و اصول کلی شریعت در تعارض است. براساس آیه 

« هجَرَنّ دَیهِلَلرّجال عَلَ»( سوره بقره 223و آیه )« الرجال قوّامون علی النّساء»( سوره نساء 33)

مسوولیّت هزینه زندگی به عهده مرد است و او مکلّف به تأمین خرجی زندگی زن است. اساس 

این تکلیف اینست که زن مکلّف به اشتعال نشود، زیرا او باید توان خود را صرف اموری نماید 

قرار باشد زن کاری را انجام دهد که که خداوند در فطرت و سرشت او  قرار داده است و اگر 

   مرد بدان مکلّف است این مستلزم تغییر قانون خداوند است.

در رابطه حقّ کار و کسب زن در اسالم این است که؛ این حقّ در صورت نیاز  نظر سیّد قطب،

ی را دهد، زیرا اسالم زندگبرای زن قرار داده شده است، امّا حقّ خانه داری را بر آن ترجیح می

نگرد و برای افراد داند. به زندگی از ابعاد گوناکون میباالتر از صِرف خوردن و آشامیدن می

(. 33-35: 1333جامعه وظایف متفاوت و در عین حال مکمّل و هماهنگ قائل است)پزشگی،

کند؛ زمانی که زن از وظیفه انسانی خود که تربیت نسل جدید است، دست سیّد قطب تأکید می

اش ترجیح دهد که مهماندار هتل، کشتی یا هواپیما باشد، چنین چیزی خود یا جامعه بکشد و

نشانه پس ماندگی تمدّن یا همان جاهلیّت است. نگرش سیّد قطب دربار مسائل زنان مسلمان از 

جهت اختالط جنسی و عریانی است که در نتیجه پیروی زندگی اروپایی در جوامع اسالمی پدید 

 (.35آمده است)همان،

برابرى زنان پیغمبر با سایر  احزاب، 33آیه دارد که؛ در مورد این آیات بیان می اهلل جوادی آملیآیه

فرماید: )شما با سایر زنان برابر نیستید اگر تقوى به خرج دهید( و مقام کند، و مىزنان را نفى مى

اى از اى از کارها نهى و به پارهگاه از پارهبرد، آنها را به همان شرطى که گفته شد باال مىآن

سایر زنان آهنگ صدا را فریبنده نکنید )و چون کند و فرمود: )پس در سخن خضوع کارها امر مى

مبر که این امور بین زنان پیغهاى خود بنشینید و کرشمه و ناز مکنید ...(، با ایننسازید( و در خانه

فهمیم که آوردن جمله )شما مثل سایر زنان نیستید( براى و سایر زنان مشترك است، از اینجا مى
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یَطْمَعَ الذذِی فَال تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَ»تر است: مسووولیّتشان سنگین تأکید است و تکلیف آنان مؤکّد و

، بعد از آنکه علّو مقام و رفعت منزلت همسران رسول خدا )ص( را به خاطر «فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ

موده، این علّو مقامشان را مشروط به تقوى نموده و فرموده که انتسابشان به آن جناب بیان ن

نان به خاطر اتصالشان به رسول خدا )ص( نیست، بلکه به خاطر تقوى است، اینك در فضیلت آ

کند. خضوع در کالم به معناى این است که در این جمله ایشان را از خضوع در کالم نهى مى

انى هاى شیطبرابر مردان آهنگ سخن گفتن را نازك و لطیف کنند، تا دل او را دچار ریبه و خیال

یجه آن مردى که در دل بیمار است به طمع بیفتد، منظور از بیمارى دل، نداشتن نموده و در نت

سپس دارد. نیروى ایمان است، آن نیرویى)ایمان( که آدمى را از میل به سوى شهوات باز مى

؛ یعنى سخن معمول و مستقیم بگویید، سخنى که شرع و عرف «وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً»فرماید: می

ه هر عرفى( آن را پسندیده دارد و آن سخنى است که تنها مدلول خود را برساند، بدون اسالمى )ن

 کرشمه و ناز تا شنونده عالوه بر درك مدلول آن دچار ریبه هم نشود.

 وَ قَرْنَ فِی بُيُوتِکُنَّ وَ ال تَبَرَّجْنَ»فرماید: قرآن کریم، برای جلوگیری از هر گونه فساد اجتماعی می

کلمه )قَرن( امر از ماده) قَرّ( است، که به معناى پا « ... وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولىتَبَرُّجَ 

ر! زنان پیغمبو مراد این باشد که اى  باشدها میبر جا شدن است و کنایه از ثابت ماندن در خانه

برابر مردم است، همان طور عناى ظاهر شدن در به م« تَبَرُّج»هاى خود بیرون نیایید.  کلمه از خانه

به معناى جاهلیّت قبل از بعثت « جاهلیّۀ اُولى»که بُرج قلعه براى همه هویدا است و کلمه 

 ()سایت االسراء.است

 حضور ایشان که شد خواهیم متوجّه بنگریم، آیات این ذیل امامیّه مفسّر آرای به اگر بنابراین،

 وقار کمال در و تبرّج بدون حضور این که شرطی به البتّه نکرده است؛ منع را زنان اجتماعی

   نکند. وارد خللی فرزندان و شوهر حقّ به و باشد

 

 .بررسی و تحلیل نظر مفسّران فریقین1
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با بررسی نظر مفسّران در مورد حضور اقتصادی و اشتغال زنان، هر دو دیدگاه اعطاء حقوق مالی 

 دانند که نه قبلوری مشروع او را از قوانین مترقّی اسالم میانواع بهره و استقالل زن بر اموال و

از اسالم و نه بعد از آن سابقه داشته است. همچنین در زمینه مالکیّت و استقالل زن و فعالیتّش 

ت دسدر کسب وکار، قائلند که زن نیز مثل مرد، مالك اموالی است که از طریق کسب و ارث به

ن تفاوت که، بخشی از اموالی که از طریق نفقه یا حقّ حضانت یا کار در منزل بدون آورد. با ایمی

سوره نساء معتقدند  32همچنین بر طبق آیه   آورد، حقّ اختصاصی اوست.قصد تبرّع بدست می

. دارد اسالم آیین در مرد و زن اقتصادی استقالل ارزشمندی حقّ و اهمیّت از نشان: این آیه که

 هب اشتغال و است خانواده امور در زنان حضور ارزشمندی و اولویّت که داشت توجّه باید البتّه

 .یابدیم مطلوبیّت خانوادگی هایمسوولیّت انجام از پس که گیردمی قرار دوّم مرتبۀ در کلی طور

عنوان کانون مهر و عاطفه، ایجاد آرامش و آسایش اهل خانه، وظیفه اصلی زن را بههر دو دیدگاه، 

 دانند. مفسّر اهل سنّت، معتقد است کهتربیت فرزندان و رفع نیازهای عاطفی و جنسیّتی مرد، می

کند، زنان نباید نقش اصلی خود را در خانه کم رنگ کنند و جز مواردی که ضرورت اقتضا می

ز شود را جایهرگونه فعالیتّی در محیط خانه و بیرون از آن، که موجب تضییع حقوق شوهر می

داند. اختالف دو دیدگاه در تملّك زن نسبت به نفقه است؛ در جایی که کارشان به اختالف نمی

مردان بـر زنـان سرپرستند، بدان خاطرکه : سوره نساء 33کشیده و موجب نشوز شود. طبق آیه 

نند. کو نیز بدان خاطرکه از اموال خود خرج می خداوند بـعضی را بـر بعضی فضیلّت داده است

طب با فعالیّت اقتصادی زنان در خارج از منزل مخالف است. و معتقد است که خداوند نفقه سیّدق

داند و معتقد است آنان را بر مردان واجب کرده و کار اصلی زن را همسری و تربیت فرزندان می

هایی مثل: مهمانداری هتل که با این وجود چه نیازی است که زن خانه را ترك کرده و در شغل

 داند ها جاهلیّت مدرن میاپیما بپردازد و خارج شدن زنان و مشغولیّت آنان را در این شغلیا هو

 (35: 1333)پزشگی،

دارد: اطاعت زن از شوهر در خصوص زناشویی این آیه بیان می اهلل جوادی آملی در موردآیه

زن، هماهنگی  واجب است نه به طور مطلق. در شوون زندگی نیز معیار وجوب اطاعت برای
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فرمان شوهر با دین خدا و تنها در مواردی است که دستور شوهر با دین و اوامر الهی موافق باشد 

 (.535-13/533: 1333وگرنه نباید پیروی کند)جوادی آملی،

های اقتصادی زنان در سوره احزاب، ممنوعیّت حضور در فعالیّت 33سیّد قطب در مورد آیه 

عهده ها که بهخصوص که معتقد است زنان به خاطر حقّ نفقه آنت. بهجامعه را برداشت کرده اس

 مردان است، نیاز به بیرون رفتن از خانه و کار کردن ندارند، مگر در موارد ضرورت.

های آینده و اهلل جوادی آملی در مورد این آیه، منع حضور زنان پیامبر در فتنهدر حالی که آیه

خاطر کند. زنان پیامبر، بهدر زمان جاهلیّت را مطرح می هاحضور زنان برای تحریك جنگ

ا ها حریم بیشتری رشخصیّت حقوقی که دارند باید در برخورد با مردان و صحبت کردن با آن

های مشترکی شوند. در موارد دیگر دیدگاهرعایت کنند و زنان دیگر هم شامل این نهی الهی می

 دارند.در مورد کیفیّت حضور زنان در اجتماع 

بدینسان در دیدگاه سیّد قطب مفسّر اهل سنّت، در برداشت از آیات مورد استناد، تناقض دیده 

داند، در حالی که با احزاب جایز نمی 33شود. از طرفی خارج شدن از خانه را با استناد به آیه می

به خاطر داشتن حقّ ها را از کار درآمد زا حقّ اشتغال که اسالم به زنان داده موافق است، ولی آن

کند. اجرای تمامی امر و نهی همسر در محدوده شرع را مالك برخورداری از نفقه نفقه منع می

داند و معتقد است که آفرینش، زن را برای آرامش همسر و نگهداری فرزندان خلق کرده است می

بقره، زنانی را که  233داند. ولی در استناد به آیه و اشتغال زنان را بر خالف قانون طبیعت می

خارج از تعهّدات همسری و فرزندی هستند، اشتغال آنان را در صورتی که مطابق با عرف جامعه 

اهلل جوادی آملی مفسّر شیعه، با استناد به همین آیه، خارج داند. در حالی که آیهباشد، جایز می

های جایز و در شغلشدن زنان را از خانه با رعایت حقوق همسر، فرزندان و ضوابط شرعی، 

 داند.مرتبط با زنان به علّت عدم مراجعه به نامحرم واجب می

 

 گیرینتیجه
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 مورد اهلل جوادی آملیسیّد قطب و آیه های تفسیریدیدگاه تطبیقی روش با حاضر مقاله در

 نظر که شد اثبات نهایت در و شد اشاره هاآن هایشباهت و ها تتفاو به و گرفت قرار بررسی

 .است برخوردار تری بر طبق قرآن و سنّت نبویمتقن ادله از اهلل جوادی آملیآیه

، باشد. بر اساس متون قطعی شریعتباید توجّه داشت که اشتغال حقّ زن است و تکلیف زن نمی

بلکه عملکرد زنان مسلمان در عصر تنزیل گواهی محکم بر این  ،منعی در اشتغال زن وجود ندارد

 قول راجح اینستاست که اشتغال زن مباح و گاهی در موارد عدم رجوع به نامحرم تکلیف است. 

که بهترین و مهمترین نقش زنان در جامعه، نقش همسری و مادری است و تشویق زنان به اشتغال 

کالن و طاقت فرسا، نه تنها خدمتی به زنان نیست بلکه  بدون قید و شرط و محوّل کردن مشاغل

 خیانت و ظلمی بزرگ به آنان و جامعۀ بشری است:

و  اجتماعی فعالیّت ، با«33و نساء/33احزاب/»آیات  به استناد با سید قطب کلی طور به -1

 اجتماعی یّتفعال آیات، همین به استناد با اهلل جوادیآیت موافق نیست؛ در حالی که اقتصادی زنان

  کند.نمی منع باشد، الهی قوانین چارچوب در کهاین به مشروط را زنان

( از نظر جایگاه حقوقیشان، برای حضور اجتماعی صبه زنان پیامبر) ،«32احزاب/»در آیه  -2

 ود. مقصدانندرا شامل سایر زنان هم می هایی شده است که بسیاری از مفسّران، آنآنان، توصیه

 خصوص به وظیفه این و نشود بیرون خانه خود نمایی از منظور به زن که است آن دستور این از

و آیت است،  مؤکّدتر و بعنوان رهبر جامعه اسالمی، سنگین تر (صاکرم ) پیغمبر زنان مورد در

  اهلل جوادی آنرا هشداری از وقایع آینده و جنگ جمل می داند.

 شوهر حقوق زنان به آید: در صورتی که، فعالیّتمی دست به حکم این ، نیز«33نساء/»آیه  از -3

 ملزوم و الزم حکم دو این است. البتّه بالمانع نبرد، سوال زیر را وی قیّومیّت و نکند وارد خللی

 آیات این بنابراین، .باشند دارا هم کنار در را دو هر اجتماع، به ورود برای باید زنان و همدیگرند

 مربوط مسائل در افراط دیگر طرف از و تأیید را زنان اجتماعی حضور طرف یك از زیبایی، به

در  سازد ومی روشن را اجتماع در زنان حضور کیفیّت تعادل، نهایت در و کندمی منع را آنان به
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اهلل جوادی آملی بر دیدگاه سیّد قطب بر طبق شواهد قرآنی و تاریخی و سنّت نتیجه دیدگاه آیه

 نبوی رجحان دارد.

های اقتصادی خانواده مسوولیّتی ندارند، ولی با این حال اشتغال زنان اگر چه در تأمین هزینه -3

 نى،دی هاىآموزه اساس بر که است ضرورى نیز نکته این رتذکّ آنان در بیرون خانه جایز است.

 غالاشت بنابر این حق .است الزم آن از حراست و حفظ و بوده بنیادین اصلى اسالم در خانواده

 مواقع در و شود سالم نسل پرورش هوظیف گذاشتن کنار یا خانواده پاشیدن هم از سبب نباید زن،

 جمع امکان عدم و کودك پرورشو  همسرى وظایف به رسیدگى و کار ازدواج، و کار بین تزاحم

  .است ترمهم خانواده ها،آن بین

اسالم به بانوان حقّ اشتغال داده، امّا نه به قیمت مسخ شدن خصوصیّات زنانه وی، یعنی کار  -5

زن در محدوده مشخص و مشروط است. زنان حقّ دارند، در صورت نیاز به اشتغال بپردازند و 

 ،(ص)خدا  رسول زمان در که؛ است آن بیانگر تاریخکند. کیفیّت آن را شرع و عرف معیّن می

 منع را هاآن( ص)پیامبر تنها نه و پرداختندمی اجتماعی و اقتصادی هایفعالیّت به زیادی زنان

 ، همسر پیامبر)ص((س)خدیجه حضرت. نمودمی راهنمایی نیز را هاآن مواردی در بلکه کرد،نمی

 و پرداختمی تجارت به که بود ثروتمند تاجری خود است، برگزیده و بزرگوار زنان از که

  بود. مشغول تجارت به ایشان جانب از مدّتی برای نیز)ص( پیامبر

 با فمینیستی، هایچالش از دفاع و مرد و زن برابری از غوغای دور اسالمی باید به جامعه -3

نقش  و کرامت به نمودن توجّه خانواده، مصلحت و اصالت و انسانی، های دینیارزش رعایت

 به توجّه شوهر، حقوق به اهتمام مرد، و زن روابط حوزه در عفّت حفظ سازنده زن، و مؤثّر

 زمینه و دهد نشان ما جامعه زنان به را درست مسیر مادر، عطوفت و به آسایش کودکان نیاز

و  نماید فراهم اجتماعی هایمسوولیّت حوزه در نیاز مورد مشاغل در زنان برای حضور را

 خانواده، بنیان فروپاشی و تزلزل اقتصادی، هایفعّالیّت صحنه در مردان با زنان گرنه همگامی

 داشت.  خواهد دنبال به را جامعه در فساد گسترش
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